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ŚLADY WIELKICH WOJEN W KARPATACH, 
NA POGRANICZU POLSKIM, SŁOWACKIM  

I UKRAIŃSKIM – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY I JEGO 
WYKORZYSTANIE W REGIONIE,  

W KRAJU I W EUROPIE 
 
 

Abstrakt 
Głównym „teatrem” działań wojennych pozostawała Europa, a w szczególności jej środkowa i wschodnia 

część, region targany zawsze licznymi konfliktami społecznymi i religijnymi, do których doszedł jeszcze 
nacjonalizm i komunizm. To właśnie tu rozpoczęły się obie wojny. Symbolem wybuchu pierwszej stało się 
Sarajewo, drugiej Gdańsk. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie śladów wielkich wojen na terenie Podkarpacia, 
potencjału pamiątek o charakterze materialnym i niematerialnym, mogących stanowić atrakcyjny produkt 
turystyczny tego regionu. Na świecie powstaje coraz więcej publikacji poświęconych tamtym, minionym 
konfliktom, zwłaszcza drugiej wojnie światowej, i co niezwykłe, zainteresowanie tą tematyką nie maleje,  
lecz przeciwnie, z roku na rok wzrasta. W krajach europejskich, i nie tylko, coraz bardziej popularne staje się 
podróŜowanie do miejsc wielkich bitew, zwiedzanie owianych mrocznymi legendami umocnień, poznawanie 
historycznego uzbrojenia. Niech wzorem innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, takŜe i na 
Podkarpaciu powstaje produkt turystyczny, pozwalający przyjezdnym poznawać dzieje pierwszej i drugiej 
wojny światowej, a pamiątki po tamtych, złych czasach przysłuŜą się dla dobra czasów obecnych. 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, regionalizm, produkty regionalne, militaria, atrakcje turystyczne 
 
 

TRACES OF THE GREAT WARS IN THE  
CARPATHIANS, ON THE BORDER OF POLISH,  

SLOVAK AND UKRAINIAN – TOURIST POTENTIAL  
AND ITS USE IN THE REGION,  

IN THE COUNTRY AND IN EUROPE 
 
 

Abstract 
Europe, especially its central and eastern part, always remained the main theater of war operations, the 

region was always being shattered by numerous social and religious conflicts, aggravated then by nationalism 
and communism. It is the place where the both world wars have begun. Sarajevo and Gdansk have respectively 
become the symbols of them. 

The aim of this work is to present traces of the great wars on the area of carpathian region, the potential of 
material and immaterial memorabilia, which could be attractive tourist products of the region. More and more 
publications devoted to those past conflicts, especially to the Second World War are in the making all over the 
world, and which is unusual, the interest in the subject is not decreasing – in the contrary – it is growing from 
year to year. In European countries, although not only there, the traveling to the places of great combats, 
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visiting fortifications wrapped in gloomy mysteries or studying historical armaments, are becoming more and 
more popular. Lets – following other, mainly west European countries – create a tourist product that enables 
visitors to learn the history of the 1st and 2nd World Wars making this way the memorabilia of those bad days 
useful for good of our today. 

Keywords: culture tourism, regionalism, regional products, military accessories, tourist attractions 
 

1. Wprowadzenie 

Dwudziesty wiek, to juŜ historia, szczególnie wydarzenia, które rozegrały się  
w pierwszej jego połowie, to czas odległy, którego Ŝyją juŜ tylko nieliczni świadkowie. 
Było to stulecie największych bodaj zmian politycznych i największego skoku 
technologicznego, jaki miał miejsce w dziejach Europy. 

Najlepszym przykładem uzmysławiającym szybkość dokonujących się zmian moŜe 
być fakt, Ŝe oto w 1903 r. bracia Wright budują swój pierwszy samolot, którym przelatują 
odległość jedynie 279 metrów, a zaledwie 58 lat później Jurij Gagarin odbywa pierwszy 
lot w kosmos, wykonując lot orbitalny wokół Ziemi. 

Ten niewiarygodny rozwój technologii, który obecnie jest udziałem duŜej części 
ludzkości, nawet tej niezbyt zasobnej, był jednak u swego zarania, w głównej mierze  
„na usługach Aresa”. W minionym stuleciu miały wszak miejsce dwie, największe  
w dziejach ludzkości wojny, które jak Ŝadne dotąd zdobyły przydomek „światowe”. 
Jednak głównym „teatrem” działań wojennych pozostawała Europa, a w szczególności jej 
środkowa i wschodnia część, regiony targane zawsze licznymi konfliktami społecznymi  
i religijnymi, do których doszedł jeszcze nacjonalizm i komunizm. 

To właśnie w Europie rozpoczęły się obie wojny. Symbolem wybuchu pierwszej stało 
się Sarajewo, drugiej Gdańsk. To na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Wschodnich 
Niemiec, państw bałtyckich oraz leŜących na Łuku Karpackim, rozegrały się jedne  
z najkrwawszych walk I wojny, a zdecydowanie najkrwawsze walki II wojny światowej. 
Ilość fortyfikacji wojennych i uŜytej wojskowej techniki nie miały dotąd precedensu. 
Działania, które rozegrały się na froncie wschodnim podczas II wojny, były jak dotąd 
największą batalią lądową w dziejach ludzkości i miejmy nadzieję, Ŝe innych nie będzie. 
Pozostało natomiast po tych odległych juŜ czasach wiele pamiątek, w postaci tajemniczych 
umocnień, pól bitewnych, zapomnianych cmentarzy, a takŜe tzw. techniki wojennej – 
broni pancernej, samolotów, dział, pojazdów, jednostek pływających itp. Część z nich 
zgromadzona jest w placówkach muzealnych, większość jednak rozrzucona w terenie  
pełni rolę pomników lub obiektów upamiętniających wydarzenia z minionego stulecia. 

PoniewaŜ od tamtych wydarzeń upłynęło juŜ co najmniej pół wieku, większość 
społeczeństw, szczególnie zachodnioeuropejskich, nabrała juŜ do nich pewnego, 
historycznego dystansu. Stara się poznać atmosferę tamtych dni, rolę skomplikowanych 
budowli obronnych, działanie pionierskich technicznie pojazdów, maszyn, samolotów,  
a przede wszystkim poznać, poczuć, zrozumieć losy i motywacje ludzi, którzy mieli 
nieszczęście Ŝyć wówczas. 

Na świecie powstaje coraz więcej publikacji poświęconych tamtym, minionym 
konfliktom, zwłaszcza drugiej wojnie światowej, i co niezwykłe, zainteresowanie tą 
tematyką nie maleje, lecz przeciwnie, z roku na rok wzrasta. W krajach europejskich,  
i nie tylko, coraz bardziej popularne staje się podróŜowanie do miejsc wielkich bitew, 
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zwiedzanie owianych mrocznymi legendami umocnień oraz poznawanie historycznego 
uzbrojenia. Zagospodarowywane są, jako atrakcje turystyczne, dawne tajne obiekty 
specjalnego przeznaczenia, powstają coraz to nowe państwowe i prywatne muzea, 
dokonuje się rekonstrukcji historycznych, tworzą się grupy pasjonatów zajmujące  
się odtwarzaniem historii. Powstają imprezy o charakterze historycznych spektakli, 
przyciągające tysiące widzów. 

Obserwując to zjawisko, moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe te słuŜące niegdyś militarnym 
celom budowle i maszyny wojny, spłacają swój dług wobec ludzkości, stając się 
niewątpliwymi atrakcjami turystycznymi. Zjawisko to dostrzegamy juŜ od przeszło dekady 
równieŜ w Polsce. Wiele jest obecnie rekonstrukcji historycznych, zwłaszcza tych z okresu 
II wojny. Natomiast obiekty, takie jak Międzyrzecki Rejon Umocniony, „Wilczy Szaniec” 
w GierłoŜu, Wał Pomorski, czy w woj. podkarpackim Twierdza Przemyśl, a w ostatnich 
latach takŜe Linia Mołotowa i Anlage Sud, stały się obiektami przyciągającymi coraz 
liczniejsze rzesze turystów. 

Pojawiają się w Europie i w Polsce coraz liczniejsze wydawnictwa, poświęcone 
pamiątkom z II wojny światowej, juŜ nie tylko profesjonalne prace naukowe, lecz takŜe 
popularne przewodniki, które cieszą się duŜym zainteresowaniem i z którymi w dłoniach 
podróŜują po świecie całe rzesze turystów1. 

ZwaŜywszy, Ŝe społeczeństwo Podkarpacia ucierpiało ogromnie w wyniku działań 
wojennych, które toczyły się niegdyś na jego terenie. Korzystając z licznych pamiątek 
militarnych z tamtego okresu, społeczeństwo powinno wykorzystywać je tak, aby słuŜyły 
nie tylko celom edukacyjnym, ale teŜ jako element przyczyniający się do powiększania 
liczby turystów, a co za tym idzie rozwoju gospodarki turystycznej. 

Niechaj wzorem innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, takŜe i na 
Podkarpaciu powstaje produkt turystyczny, pozwalający przyjezdnym poznawać dzieje 
pierwszej i drugiej wojny światowej, a pamiątki po tamtych, złych czasach przysłuŜą  
się dla dobra czasów obecnych. 

2. Pamiątki II wojny światowej w Karpatach,  
na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim 

Druga wojna światowa przetoczyła się przez Karpaty i Podkarpacie kilkakrotnie,  
jeśli liczyć wyłącznie działania regularnych armii, prowadzone na tych terenach. 
NiezaleŜnie od tego, wojna (głównie partyzancka) trwała tu praktycznie nieustannie, i to 
nie tylko w latach 1939–45, lecz praktycznie w latach 1938–1947. 

Czytelnika zapewne zaskoczy tak śmiała teza, która mówi o walkach nie tylko po 
zakończeniu II wojny światowej, co jest zrozumiałe ze względu na znany epizod walk 
polsko-ukraińskich, lecz takŜe przed jej oficjalnym rozpoczęciem, tj. 9 września 1939 r. 
Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie wrzało bowiem juŜ od dawna. Klęska  
państw centralnych w I wojnie światowej i upadek monarchii austro-węgierskiej 
zaowocował powstaniem nowych państw oraz znacznymi zmianami granic państw 
dotychczas istniejących. 

                                                           
1  Są to np. Hervouet S., Braeuer L, Braeuer M., 1400 Musees 1939–1945. Guide Europe. Editions Le Grand Blockhaus, 

Musee de la Poche de Sait-Nazaire, Sait-Nazaire 2010, czy polski Chorzępa J., Fortyfikacje, Wyd. Carta Blanca, 
Warszawa 2007. 
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Królestwo Węgierskie zostało odsunięte od głównego grzbietu Karpat, na którym  
się dotąd opierało traktatem trianońskim2, o przeszło 100 km. Przez cały okres 
międzywojenny dąŜyło ono do rewizji ustaleń traktatowych, w latach trzydziestych 
zbliŜając się politycznie do Niemiec. Doskonałą okazją stał się tzw. Pierwszy ArbitraŜ 
Wiedeński z 2 listopada 1938 r. będący następstwem układu monachijskiego, w wyniku 
którego Węgry otrzymały po rozbiorze Czechosłowacji nadgraniczne obszary południowej 
Słowacji z Koszycami, RoŜniawą, Komarnem itd., które zajęte zostały w listopadzie  
1938 r. oraz Podkarpacką Ruś (Zakarpacie) i Górny Zemplin, gdzie wojska węgierskie 
wkroczyły w marcu 1939 r. W wyniku tego doszło do powstania długiej granicy z II 
Rzeczpospolitą, która sięgała od Przełęczy nad Roztokami koło Cisnej, aŜ po granicę 
rumuńską na Huculszczyźnie3. 

Działania marcowe nie obeszły się bez walk węgiersko-słowackich i węgiersko- 
-ukraińskich na Zakarpaciu, które nie chciało wejść ponownie pod węgierskie panowanie4. 
Udział w tych działaniach o charakterze dywersyjnym i militarnym brała równieŜ Polska. 
Po zajęciu w październiku 1938 r. czeskiej części Zaolzia oraz leŜącej juŜ na Słowacji 
ziemi czadeckiej, wkrótce potem wojsko polskie zajęło równieŜ Górną Orawę i północny 
fragment Spisza. Sytuacja w stosunkach polsko-czechosłowackich była napięta przez  
całe dwudziestolecie międzywojenne. Strona polska we współpracy z Węgrami prowadziła 
szereg działań zmierzających do zmiany granic i stworzenia polsko-węgierskiej granicy  
w Karpatach. Przykładem takiego działania była Operacja „ŁOM” przeprowadzona  
w porozumieniu z Węgrami, w listopadzie 1938 r. na Zakarpaciu. Jej celem było 
stworzenie wraŜenia chaosu na Zakarpaciu w celu przekonania opinii międzynarodowej  
o konieczności wkroczenia na te tereny wojsk węgierskich. Prowadził ją wywiad 
wojskowy. Polegała ona na wysyłaniu na Zakarpacie uzbrojonych oddziałów, których 
celem były akcje sabotaŜowe. Oddziały te przeprowadziły kilkadziesiąt wypadów 
bojowych, stoczyły cztery większe potyczki z oddziałami czechosłowackimi, wysadzały 
mosty i zrywały linie telefoniczne. W działaniach tych uczestniczyło 100 Ŝołnierzy,  
z których 11 zginęło, 2 zaginęło, 7 odniosło rany, zaś 3 dostało się do niewoli5. 

Powstanie po rozpadzie Czechosłowacji, Ukrainy Zakarpackiej z rządem w 
UŜhorodzie, a następnie agresja węgierska na tę trzecią republikę dawnej federacji 
czechosłowackiej spowodowało Ŝywą reakcję mieszkających po polskiej stronie granicy 
Ukraińców galicyjskich, którzy przekraczali granicę i na ochotnika zgłaszali się do  
obrony republiki. Spotkało się to z ostrą reakcją strony polskiej i działaniami represyjnymi  
ze strony Korpusu Ochrony Pogranicza. Sytuacja taka miała miejsce, m.in. w Siankach, 
gdzie Ŝołnierze KOP zamordowali 4 młodych ochotników do armii zakarpackiej, 
przekazanych stronie polskiej przez Węgrów. PoniewaŜ pochodzili oni z Sianek ich  
zwłoki zostały wydane miejscowej społeczności i pochowane na przycerkiewnym 

                                                           
2  W dniu 20 czerwca 1920 r. w pałacu Grand Trianon w Wersalu podpisano traktat pomiędzy Republiką Węgierską  

a państwami ententy oraz Czechosłowacją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Austrią oraz Polską  
o reparacjach wojennych i nowym kształcie granic Węgier, w wyniku czego utraciły one 2/3 powierzchni kraju  
na rzecz Czechosłowacji, Republiki Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Rumunii, Austrii i Polski. 

3  Д. Поп Істоія Подкарпатської Руси. Вид. Дю Поп, Ужгород 2005. 
4  П. Стерчо Карпато-українська держава, Львів 1994. 
5  J. Kupliński, Polskie działania dywersyjne na Ukrainie Zakarpackiej w 1938 roku, „WPH”, nr 4, 1996, s. 65–83 oraz  

L. Rymarowicz, Jak doszło do przywrócenia granicy polsko-węgierskiej w Bieszczadach, „Połoniny 90/91”, Warszawa  
1992, s. 65–101. 
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cmentarzu. Po wkroczeniu Niemców w 1939 r. lokalna społeczność postawiła im niewielki 
pomnik, który rozebrały władze radzieckie6. Wydarzenia takie dodatkowo podgrzewały  
i tak niedobre relacje polsko-ukraińskie w Galicji i to w przededniu wybuchu II wojny 
światowej. 

Jak zatem widać, okres międzywojenny nie był w Karpatach spokojny,  
a mające tu miejsce wydarzenia zwiastowały nadchodzący konflikt. Wrzesień 1939 r.  
w Beskidach Wschodnich i na Pogórzu nie obfitował w tak cięŜkie zmagania, jak  
w Małopolsce czy w innych częściach kraju, przede wszystkim, dlatego Ŝe główne 
kierunki natarcia wojsk niemieckich zorientowane były na połoŜone niŜej większe 
aglomeracje, prowadzenie zaś blitzkriegu na terenach równinnych było łatwiejsze.  
Na omawianym obszarze naciera 14 armia niemiecka, od południa wkraczają Słowacy, 
którzy ponownie zajmują Spisz i Orawę. W regionie Podkarpacia słowacka 3 Dywizja 
Piechoty przekracza granicę przez Przełęcz Łupkowską, posuwając się Doliną Osławy  
i Osławicy w kierunku Sanoka. Wojska słowackie są Ŝyczliwie przyjmowane przez 
ludność łemkowską orientacji ukraińskiej i rusińskiej. 

Strona polska starała się zatrzymać nieprzyjaciela na linii Sanu i Osławy. Rejon ten 
broniony był przez oddziały 3 Brygady Górskiej płk. Kotowicza. CięŜsze walki miały 
miejsce o utrzymanie leŜącego na skraju Pogórza Przemyśla, waŜnego węzła drogowego  
i kolejowego7. Po rozbiciu oddziałów polskich i zajęciu Lwowa, Niemcy wycofali się  
na linię Sanu, odstępując zdobyte tereny Związkowi Radzieckiemu zgodnie z paktem 
Ribbentrop-Mołotow. Tym samym, omawiany obszar Karpat znalazł się w dwóch  
strefach okupacyjnych. 

Z tego okresu, głównie z powodu mniejszej niŜ w innych regionach Polski skali 
działań wojennych, nie zachowało się wiele śladów i pamiątek militarnych. Liczne są 
jednak groby Ŝołnierzy września oraz pomniki upamiętniające walki z wojny wrześniowej, 
rozrzucone po wielu karpackich miejscowościach. Przykładem są, m.in.: Borownica  
w gminie Bircza, gdzie 12 września 1939 r. 17 Pułk Piechoty Ziemi Rzeszowskiej pod 
dowództwem płk. Kotarby zajął ją, wypierając z niej Ŝołnierzy niemieckiej 2 Dywizji 
Górskiej. Niemcy po otrzymaniu posiłków otoczyli 17 pp. i dokonali jego rozbicia.  
Część Ŝołnierzy rozproszyła się, a część dostała do niewoli. Pod przysiółkiem Czarny 
Potok poległ m.in. dowódca pułku, a przy głównej drodze stoi pomnik upamiętniający 
brawurową próbę powstrzymania nacierających Niemców przez Ŝołnierzy z batalionu 
strzelców podhalańskich z Sambora pod dowództwem ppor. Mariana Zaremby8. Mogiły 
poległych znajdują się na dawnym, przycerkiewnym cmentarzu i wiele innych, 
rozrzuconych po górach Ŝołnierskich mogił czy niewielkich pomników. 

Pewną formą atrakcyjnego przybliŜenia historii tego okresu zarówno mieszkańcom, 
jak i turystom poznającym dzieje odwiedzanego regionu, są rekonstrukcje historyczne.  
W woj. podkarpackim tego typu działania, odnoszące się do września 1939 r., podejmuje 
przemyska grupa rekonstrukcyjna. Od 2010 r. czynią tak równieŜ władze gminy Sanok  

                                                           
6  S. Kryciński, Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Cz. 1. Gmina Lutowiska, wyd. Bieszczadzki Park 

Narodowy, Wydawnictwo Kryciński, Ustrzyki Górne–Warszawa 1995, s. 308. 
7  R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie 1939 roku, Wyd. Libra, Rzeszów 2009, s 127–149. 
8  S. Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 2007, s. 175. 
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we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „San”, odtwarzając walki pododdziału 
płk. Zaręby w Bykowcach. 

Wspomniana grupa rekonstrukcyjna podjęła równieŜ interesującą inicjatywę we 
współpracy z władzami miasta Sanoka, otwierając w 2011 r., w centrum miasta, utworzone 
z własnych, bogatych zbiorów prywatne muzeum stacjonującego w Sanoku przed  
wojną 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, wzbogacone o ekspozycje z innych lat wojny, 
której działania toczyły się w regionie. 

Ciekawą pamiątką po tym karpackim epizodzie wrześniowych działań wojennych jest 
znajdująca się w słowackim mieście Preszów mogiła 2 polskich lotników, wykonujących 
zadanie rozpoznawcze samolotem R XIII z 56 Eskadry Obserwacyjnej, zestrzelonych 
przez słowackie lotnictwo myśliwskie w okolicach Sabinowa9. Co ciekawe i znamienne, 
grobem tym przez cały okres powojenny opiekowała się społecznie ludność słowacka, 
pomimo iŜ były to groby wrogów10. 

Okresem wojny, po którym pozostało w tej części Karpat sporo śladów jest, 1941 r.  
– początek realizacji planu „Fall Barbarossa”. Z tego roku pozostały liczne Ŝelbetowe 
schrony bojowe tworzące tzw. „Linię Mołotowa” – jedną z najdłuŜszych, nowoŜytnych 
linii obronnych na świecie. Jej przebieg pokrywa się bowiem z granicą niemiecko- 
-radziecką z lat 1940–41 i wiedzie od Karpat, przez Polskę, Białoruś, Ukrainę i Litwę aŜ 
po Bałtyk. Sowieci nie zdąŜyli ukończyć całego, zaplanowanego systemu obronnego, 
największą jednak ilość obiektów wykonali na południu, w szczególności w Raworuskim 
Rejonie Umocnionym oraz Przemyskim Rejonie Umocnionym, którego południowa  
część znajduje się w Karpatach. Na samym tylko karpackim odcinku „Linii Mołotowa”,  
tj. od Bóbrki pod Soliną po Przemyśl, znajduje się przeszło sto poradzieckich schronów 
bojowych, róŜnych typów. Najciekawsze z nich, często wieloizbowe i dwukondygnacyjne 
znajdują się na obszarze tzw. punktów oporu. NajwyŜej połoŜone, pierwsze licząc od 
południa obiekty tego typu, tworzą: Punkt Oporu Lesko, ZałuŜ i Olchowce (Sanok). 

Na północy omawianego obszaru (choć nie wszystkie juŜ w Karpatach) są to Punkty 
Oporu: Krasiczyn, Mielnów, Przemyśl, Siedliska i Medyka (zdj. 1). W obszarze zawartym 
pomiędzy poszczególnymi punktami oporu znajdowały się umocnienia przeznaczone dla 
oddziałów polowych, jednoizbowe dla działa polowego ppanc. 45 mm lub ckm-u. Bunkry 
punktów oporu miały obsadzić specjalnie tworzone do tego celu oddziały forteczne. 

W rzeczywistości jednak, z powodu nieukończenia na czas zamierzonego dzieła  
i nieprzygotowania specjalistycznych jednostek, bunkry 22 czerwca 1941 r. obsadziły 
oddziały polowe oraz pograniczne jednostki NKWD. 22 czerwca 1941 r. w chwili ataku  
III Rzeszy na ZSRR, na wielu schronach znajdował się jeszcze szalunek, wiele schronów 
nie miało pełnego lub zupełnie nie posiadało uzbrojenia, nie były one pomalowane farbą, 
ani przykryte siatką maskującą11. Pomimo tego, atakującym na tym odcinku Niemcom  
i Słowakom, zdobywanie „Linii Mołotowa” zajęło aŜ 3 tygodnie. Wiele schronów zostało 
zniszczonych lub uszkodzonych ogniem artyleryjskim, ale w szczególności ładunkami 
punktowymi załoŜonymi przez saperów. Obiekty zdobywano równieŜ z uŜyciem broni 

                                                           
9  A. Olejko, Słowackie epizody z polskiego Podkarpacia, BUKSS, Dębica 2004. 
10  A. Olejko, Zapomniana wojna słowacko-polska 1939 roku. Słowackie niebo, tragedia załogi RXIII, Wyd. Andrzej 

Olejko, Rohan Multimedia, Raciborsko 2011. 
11  K. Plamowski, R. Bańkosz, P. Wójcik, A. Komski, Linia Mołotowa. Przewodnik po rowerowym „Szlaku Nadsańskich 

Umocnień”,  Wyd. Nova Sandec, Nowy Sącz 2007. 
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chemicznej oraz miotaczy ognia oraz przy uŜyciu lotnictwa (zdj. 2). DuŜa część jednak  
z tutejszych schronów została zniszczona juŜ po wojnie – wysadzona przez polskich 
saperów. Pomimo tego wiele obiektów zachowało się do dzisiaj, a ich konstrukcja  
i historia stanowi przedmiot zainteresowania wielu turystów z kraju i zagranicy. 
 

 

Zdj. 1. Kaponiera z „Linii Mołotowa” – Punkt Oporu Przemyśl 
Źródło: R. Bańkosz 

 
Dodatkowo interesującym historycznie elementem jest znaczny udział wojsk 

słowackich w ataku na ZSRR 22 czerwca 1941 r., które po przejściu Przełęczy Dukielskiej 
i Radoszyckiej atakowały na kierunku „bieszczadzkim”. Bodaj ich zasługą jest zdobycie 
większości schronów radzieckich w Punktach Oporu Sanok-Olchowce, ZałuŜ i Lesko. 
Walczyła tu najlepsza i najlepiej uzbrojona w owym czasie formacja Słowacka Prva 
Rychla Skupina oraz 1 i 2 Dywizja Piechoty. W trakcie natarcia na trasie ZałuŜ – Sanok, 
we wsi Bykowce, Niemcy i Słowacy wpadli pod silny ogień z bunkrów na wzgórzu 
Bukowina. Dla ich wsparcia wysłane zostały czołgi Rychlej Skupiny. Jeden z nich, LT 38, 
kap. Peciaka został trafiony z dział bunkrów znajdujących się na wzgórzu, a niewidoczny z 
drogi. Po zdobyciu schronów przez piechotę i saperów, trzech członków załogi czołgu 
pochowano w pobliŜu miejsca bitwy. 
 

Kilka miesięcy później Słowacy zbudowali tu monumentalny cmentarz, słuŜący za 
miejsce spoczynku wszystkim Ŝołnierzom słowackim poległym w pierwszym okresie 
działań wojennych. W centrum cmentarza znajdował się pylon z wykonanym w formie 
reliefu krzyŜem patriarszym, narodowym symbolem Słowacji. Przed cmentarzem 
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ustawiono, jako dopełnienie memoriału, 
zniszczony przez Rosjan czołg12. Memoriał 
ten przetrwał wojnę, zaś wkrótce po jej 
zakończeniu Ŝołnierze polscy, z jednostki 
wojskowej w Olchowcach (obecnie Sanok), 
wysadzili pylon, czołg zaś wywieziono na 
złom. śeliwne krzyŜe z cmentarza zostały 
wyłamane i sprzedane na złomie przez 
mieszkańca Bykowiec. Cmentarz stał długo 
opuszczony i zbezczeszczony. W połowie lat 
dziewięćdziesiątych oczyściła go słowacka 
jednostka wojskowa z Trebiszowa. Następnie, 
w pierwszych latach XXI stulecia, w 

porozumieniu z miejscowymi władzami polskimi, Słowacy dokonali renowacji cmentarza 
w nowej, skromniejszej aranŜacji, z metalowym krzyŜem patriarszym pośrodku. Znakiem 
czasu jest fakt, Ŝe przeniesiono tu, podczas przebudowy cmentarza, takŜe zwłoki Ŝołnierzy 
słowackich, ekshumowanych z Woli Sękowej, połoŜonej na południowy zachód od 
Sanoka, członków 1 Korpusu Czechosłowackiego, który wraz z Armią Czerwoną walczył 
przeciwko dotychczasowym sojusznikom o łańcuch Karpat w okolicach Sanoka i Krosna 
w 1944 r. Jest to jeden z najwaŜniejszych, słowackich cmentarzy poza granicami Republiki 
Słowackiej, a zarazem jedyny na terenie Polski (cmentarze z 1944 r. są juŜ cmentarzami 
czechosłowackimi). 

Oprócz umocnień radzieckiej „Linii Mołotowa” zachowały się równieŜ częściowo 
umocnienia niemieckie, Umocnionego Rejonu Granicznego „Galicja”. Ruiny 2 bunkrów 
Regelbau 514 znajdują się pod Leskiem we wsiach Weremień i Huzele. Interesujący, 
niewielki schron kolejowy zachował się w Zagórzu. W Sanoku znajdują się dwa z pięciu 
dawnych schronów niemieckich. Obiekty te zostały zlokalizowane w stokach wzgórza 
zamkowego, pod zamkowym dziedzińcem. Jeden z nich został uszkodzony po wojnie, 
podczas nieudanej próby detonowania płyty pancernej. Natomiast drugi, zachowany  
w dobrym stanie, po zakończeniu restauracji południowego skrzydła zamkowego, zostanie 
adaptowany na potrzeby ekspozycyjne. Znajdzie tu miejsce część ogromnych zbiorów 
historycznych z II wojny światowej, zgromadzonych w Muzeum Historycznym,  
a nieeksponowanych z powodu braku miejsca. Bunkier ten posiada równieŜ dobrze 
zachowany otwór strzelniczy, wychodzący w kierunku mostu na Sanie, do którego 
planowane jest przeniesienie płyty pancernej z sąsiedniego uszkodzonego obiektu. 
Stworzy to w perspektywie moŜliwość poznania atmosfery wydarzeń tamtego okresu,  
nie tylko w ekspozycyjnych salach muzealnych, ale w odtworzonych, historycznych 
obiektach, co niewątpliwie podniesie atrakcyjność zwiedzania. Kolejny niemiecki schron 
Ŝelbetowy typu Regelbau 514 znajduje się dopiero pod Jarosławiem. 

W 2006 r., według koncepcji współautora niniejszego opracowania – Roberta 
Bańkosza, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów dokonało wyznakowania szlaku 
kulturowego pod nazwą „Szlak Nadsańskich Umocnień”. Oznakowany jest on jako szlak 

                                                           
12  K. Plamowski, R. Bańkosz, P. Wójcik, A. Komski, Linia Mołotowa, op. cit. 

Zdj. 2. Zdj. 2. Samolot „niemiecki” przed 
lotem nad „Linię Mołotowa”. Rekonstrukcja 

historyczna „Barbarossa 1941 w Sanoku” 
Źródło: R. Bańkosz 
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Zdj. 3. Rekonstrukcja historyczna 
„Barbarossa 1941 w Sanoku” 

Źródło: A. Komski 

rowerowo-drogowy. W rejonach duŜego nagromadzenia schronów w punktach oporu,  
przy głównej nitce szlaku, ustawione zostały tabliczki ze strzałkami, podaną odległością  
od drogi do bunkra w metrach oraz namiarami GPS schronu lub pozostałych po nim, 
zazwyczaj czytelnych ruin. Tam, gdzie dojście od trasy głównej jest trudniejsze, 
wytyczone zostały krótkie odcinki dojściowego szlaku pieszego, umoŜliwiające łatwe 
odnalezienie obiektu w terenie. Szlak prowadzi przez południową część Przemyskiego 
Rejonu Umocnionego, od Soliny, przez Lesko, Sanok, Dynów do Bachowa. W 2008 r. 
główna nić szlaku została poprowadzona przez Przemyśl, okolice Jarosławia i Cieszanowa 
w Roztocze, do granic województwa podkarpackiego. Odcinek północny i centralny szlaku 
wymaga dalszej rozbudowy i oznakowania. 
Południowy zaś, odnowienia, odkrzaczenia i 
oczyszczenia niektórych obiektów. 

Schrony, w większości moŜna zwiedzać, 
lecz wejście do schronów niezabezpieczonych 
przez osoby nieznające ukształtowania 
pomieszczeń wnętrza (szyby komunikacyjne, 
zbiorniki na wodę lub olej napędowy do 
agregatorów prądotwórczych itd.) moŜe być 
niebezpieczne. Turyści, którzy chcieliby 
bezpiecznie zwiedzić wieloizbowe schrony na 
„Linii Mołotowa”, w towarzystwie przewodnika 
znającego dobrze obiekt, mogą to uczynić na razie tylko w Przemyślu, dzięki pasji 
wspaniałych społeczników ze stowarzyszenia: Przemyskie Stowarzyszenie Opieki i 
Rewitalizacji Linii Mołotowa „Projekt 8813”13. Dokonało ono odnowienia, a następnie 
urządzenia ekspozycji i sytemu zwiedzania, kaponiery wchodzącej w skład Punktu Oporu 
Przemyśl. Ponadto, Stowarzyszenie „Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny”, dokonało 
rewitalizacji z przeznaczeniem na bunkier – muzeum półkaponiery przy ulicy Sanowej14. 
Na terenie Przemyskiego Rejonu Umocnionego organizowane były rekonstrukcje 
historyczne (zdj. 3), odtwarzające walki z 22 czerwca 1941 r., przez miejscowe grupy 
rekonstrukcyjne w Sanoku i w Przemyślu. 

W obu tych miejscach uczestniczyli rekonstruktorzy z Polski i z zagranicy, historyczne 
działa, motocykle, samochody, broń pancerna, a podczas rekonstrukcji w 2008 r.  
w Sanoku, takŜe samolot, który nalatując z „niemieckiego” brzegu, ostrzeliwał radzieckie 
umocnienia. Wspomnianą rekonstrukcję obejrzało około 10 tys. widzów, w tym wielu 
turystów, przebywających w Bieszczadach15. 

Interesującym obiektem związanym z tamtymi działaniami wojennymi jest schron 
bojowy w ZałuŜu, nieopodal stacji kolejowej. W bunkrze tym broniła się załoga placówki 
pograniczników, ranni Ŝołnierze oraz rodzina kapitana Rikadze (Ŝona, guwernantka i 
córki), które odwiedziły oficera podczas trwających wakacji. Po wyczerpaniu się amunicji, 
bunkier został zniszczony przy pomocy ogniomiotaczy oraz ładunków ekrazytowych. 
Zginęli wszyscy, którzy znajdowali się w środku. Niemcy jednak uhonorowali poległych 

                                                           
13  http://www.facebook.com/pages/Kaponiera-8813/183304805036930?sk=info (20.07.2011). 
14  http://www.kaponiera.org/ (20.07.2011). 
15  Współautor artykułu był współorganizatorem 2 sanockich rekonstrukcji. 
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salwą i niewielkim nagrobkiem upamiętniającym tak swoich, jak i bohaterskich wrogów. 
Po wojnie jednak schron został całkowicie niemal wysadzony. Na jednej ze ścian w  
1969 r. sanocki ZBOW i D umieścił napis upamiętniający rozegrane tu wydarzenia  
i poległych16. 

Obecnie obiekt jest całkowicie zaniedbany i zarośnięty. Odwiedzają go tylko  
turyści zainteresowani historią tego regionu. Pomimo Ŝe jest jednym z najczęściej 
zwiedzanych schronów południowego odcinka „Linii Mołotowa”, nie został jak dotąd 
naleŜycie oczyszczony i wyeksponowany. Wiele jednak schronów „Linii Mołotowa”, 
pomiędzy Soliną a Przemyślem zostało oczyszczonych. Szereg schronów, szczególnie 
mniejszych, pełni róŜne funkcje na prywatnych posesjach, jako piwniczki, magazyny  
lub fundamenty pod altanę itp. Zagospodarowanie tych schronów dla potrzeb  
turystyki nie wymaga udostępnienia wszystkich obiektów, a jedynie kilka wybranych,  
jako przykładowe. Pozostałe wystarczy oczyścić (w wielu z nich funkcjonują nawet 
nielegalne wysypiska śmieci), zabezpieczyć (ogrodzić zwłaszcza niebezpieczne ruiny), 
wyeksponować w krajobrazie poprzez wykoszenie trawy i wycięcie krzaków. Będą one 
wówczas stanowiły interesujący element krajobrazu historycznego regionu, podobnie jak 
to ma miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej, a takŜe i w Polsce. 

Kolejny raz front przechodzi przez polską część Karpat latem i jesienią 1944 r. 
Wówczas oddziały Armii Czerwonej wypierają sukcesywnie Niemców z Galicji i podąŜają 
do przebicia się za Karpaty, by wyeliminować z wojny sojuszniczą Słowację i Węgry.  
29 sierpnia 1944 r. na tyłach wojsk niemieckich wybuchło Słowackie Powstanie 
Narodowe, szczególnie w centralnych i zachodnich regionach republiki, komplikując 
dodatkowo sytuację Wehrmachtu. Od początku września do 10 października 1944 r.  
trwały intensywne walki o Przełęcz Dukielską, toczone na południe od Krosna i Sanoka,  
a następnie po zdobyciu samej Przełęczy juŜ w okolicach Świdnika, Stropkowa  
i Bardejowa (zdj. 4). Zaciekłość obrońców i nieoszczędzanie zasobów ludzkich przez 
nacierających doprowadziły do gigantycznych strat. Szacuje się je na 123 tys. poległych 
Ŝołnierzy Armii Czerwonej, 6500 Czechów i Słowaków z 1 Korpusu Czechosłowackiego 
oraz 70 tys. Niemców i Węgrów17. 

                                                           
16  K. Plamowski, R. Bańkosz, P. Wójcik, A. Komski, op. cit., s. 26. 
17  H. Kotarski, Wyzwalanie powiatu krośnieńskiego przez Armię Radziecką w ramach Operacji Dukielsko-Preszowskiej, 

(red.) J. Grabacik, Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, T. II., PWN Kraków 1973, s. 231. 
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Z tego okresu pozostało bodaj najwięcej pamiątek, a to głównie za przyczyną faktu,  
iŜ był to symboliczny etap walk, kiedy to Czesi i Słowacy, ponownie razem, rozpoczęli 

wyzwalanie swojego terytorium z 
wojsk niemieckich i węgierskich. 
Dlatego teŜ po stronie Słowackiej, w 
Świdniku, drodze wiodącej z Barwinka 
do tego miasta, a w szczególności w 
„Dolinie Śmierci” został utworzony 
specyficzny memoriał upamiętniający 
te walki. Tworzy je ogromny cmentarz 
wojenny w Świdniku i cmentarz w 
Vyšnym Komarniku, rekonstrukcja 

umocnień ziemno-drewnianych – 
szczególnie w NiŜnym Komarniku, 
kamienie upamiętniające miejsca 
waŜnych wydarzeń związanych z 

walkami, a co szczególnie interesujące, ustawione w plenerze zabytkowe juŜ egzemplarze 
techniki wojennej. MoŜna tu zobaczyć radzieckie działa przeciwlotnicze róŜnych kalibrów, 
armaty polowe i haubice. Ozdobą kolekcji zgromadzonej nieopodal głównej trasy są 
samoloty: szturmowa Avia B 33 – licencyjna wersja Ił 10, następcy słynnego 
Szturmowika, w którego roli właśnie ją tu ustawiono, ogromny dwusilnikowy samolot 
transportowy Li 2 (zdj. 5), licencyjna wersja słynnego, amerykańskiego transportowca 
C 47 obecnego na wszystkich frontach II wojny światowej, w Korei, a nawet Wietnamie, 
który walczył takŜe w Karpatach. 

W Kapišovej, gdzie od głównej drogi odchodzi odgałęzienie w „Dolinę Śmierci”, stoją 
słynne dwa czołgi, z których jeden taranuje drugiego (zdj. 6). Tym taranującym jest  
T 34-85 wersja 1944, o niechlujnie odlanym kadłubie i wieŜy. Fakt ten przypomina, Ŝe 
słynne T 34 produkowane były na masową skalę, by jak najszybciej trafiły na front, bez 
zbędnej „kosmetyki”. Taranowanym jest niemiecki PzKpfw IV ausf. J, spora rzadkość  
w tej części Europy. Udało mu się przetrwać do naszych czasów, gdyŜ pewną ilość tych 
czołgów uŜywała armia słowacka, część teŜ znajdowała się na terenie Czech – po armii 
niemieckiej. Zostały one wcielone do powojennej armii czechosłowackiej. Te, które 
wycofano ze słuŜby, trafiły m.in. w „Dolinę Śmierci” oraz do Muzeum SNP w Bełskiej 
Bystrzycy na Słowacji. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe Ŝadne polskie muzeum nie posiada takiego czołgu, a był to 
podstawowy czołg niemiecki, modernizowany przez całą wojnę aŜ do wersji J, którą 
właśnie moŜna zobaczyć pod Świdnikiem. Szkoda tylko, Ŝe czołg ten, produkowany od 
1944 r., nie jest w kolorze właściwym dla tego okresu, lecz w tzw. „Feld Grau”, 
stosownym do zimy 1943 r. 

Nieco dalej, w głębi Doliny, stoją przy drodze jeszcze dwie T 34, obok mogiły 
poległego Ŝołnierza. W kolejnych wioskach, stoją przy drodze lub w centrach wsi następne 
liczne T 34 oraz działa. Szczególnie interesująca jest swoista diorama we wsi NiŜna 
Polanka, którą tworzy ok. 10 czołgów T 34, które na kilkuhektarowym, bezleśnym 
wzgórzu zastygły w bezruchu, imitując atak sprzed przeszło pół wieku. U stóp tej dioramy, 

Zdj. 4. Rekonstrukcja historyczna walk o Przełęcz 
Dukielską w NiŜnej Poliance (Słowacja) 

Źródło: A. Komski 
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przy niewielkim parkingu postawiono 
duŜą tablicę opisującą przebieg walk. 
Większość z porozrzucanych po całej 
Dolinie czołgów jest dobrze utrzymana i 
nieźle się prezentują, stanowiąc duŜą 
atrakcję turystyczną. Dopełnieniem tego 
specyficznego memoriału jest Muzeum 
Wojenne w Swidniku (zdj. 7), w którym 
moŜna obejrzeć bogate ekspozycje 
historyczne oraz panoramę-dioramę walk 
dukielskich. Niezwykle interesujący jest 
znajdujący się przy muzeum skansen 
militarny, gdzie zgromadzono działa 

niemieckie i radzieckie oraz liczne pojazdy. 
Wśród eksponatów jest słynna „Katiusza” M 13 na podwoziu ZIS-a, działo 

samobieŜne SU 100, ciągnik artyleryjski AT-S z haubicą 152 mm, podobny do stojącego w 
Vyšnym Komarniku, dwusilnikowy samolot 
transportowy Li-2, T 34-85 czeskiej, powojennej 
produkcji, lecz w malowaniu sowieckim, 
remontowy dźwig na podwoziu popularnej T 34 
– JT 34, wóz saperski na tym samym podwoziu 
oraz największy rarytas tego muzeum niemiecki 
półgąsienicowy transporter opancerzony 
SdKfz 25018. Przed dwoma laty główne 
Słowackie Muzeum Wojskowe w Pieštanach 
koło Bratysławy chciało zabrać ten eksponat, 
jako szczególnie unikalny. Przywieziony został 
nawet na zamianę Sdkfz 251, a dokładnie jego 
powojenna, czeska wersja OT 810, produkowana 
po wojnie, na bazie produkcji transporterów niemieckich z okresu okupacji Czech, która 
funkcjonowała w czeskich zakładach. Transportery te wycofano z armii czeskiej i 
słowackiej dopiero w latach dziewięćdziesiątych (!) minionego stulecia. Szczęśliwie – 
muzeum w Świdniku udało się zachować swój oryginalny, wojenny eksponat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18  J. Rodak, Prirodne dukelske boisko, Obec Kapišova 2006. 

Zdj. 5. Li 2 w NiŜnym Komarniku 
Źródło: R. Bańkosz 

Zdj. 6. T 34/85/44 taranujący PzKpfW IV F 
– Kapisova (Słowacja) 
Źródło: R. Bańkosz 
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Zdj. 7. Muzeum Wojenne w Świdniku 
Źródło: http://www.beskidniski.org.pl/rowery/

pl/muzea/svidnik-technika.php 

Ciekawostką samą w sobie jest takŜe wieŜa 
widokowa na Przełęczy Dukielskiej, którą 
wzniesiono jako część memoriału w 1974 r. 
Ma ona 49 m wysokości, jest nadal 
udostępniona dla turystów, a z jej galerii 
widokowej roztaczają się wspaniałe krajobrazy 
na cały polski i słowacki Beskid Niski. 

Dopełnieniem pomników tego szczególnie 
interesującego historycznie regionu są 
cmentarze niemieckie, które powstały w 
hołdzie poległym w walkach dukielskich w 
ostatnich dwóch dekadach Niemcom. Dokonał 
tego Niemiecki Czarny KrzyŜ19 we współpracy 
z władzami słowackimi. Prace porządkowe wykonują na nich niemieccy Ŝołnierze. 
Podobną opieką objęte są cmentarze z okresu I wojny światowej. Cmentarze takie znajdują 
się m.in. w Hunkovcach, Zborovie, Mirošowie i innych miejscowościach. 

Rokrocznie jesienią odbywa się w NiŜnej Polance duŜa rekonstrukcja historyczna,  
z udziałem grup odtwarzających realia drugowojenne z róŜnych krajów Europy oraz 
interesującym sprzętem, w tym takŜe pancernym. Po stronie słowackiej, historyczny  

sprzęt bojowy funkcjonuje w charakterze 
pomników, czy raczej traktorów w wielu 
miejscowościach, m.in. T 43 w Stakčinie, 
działo plot. 85 mm w Pčelnem i inne. 
Więcej eksponatów w niewielkiej odległości 
zgromadzono w Vydrani i Kalinowie koło 
Medzilaborców, co upamiętnia wyzwolenie 
pierwszej miejscowości na Słowacji, 
właśnie Kalinowa 21 września 1944 r. 
Sprzęt ten jest dobrze utrzymany, a za 
celownikiem działa plot. 85 mm ustawiony 
przy drodze w charakterze armaty ppanc., 
moŜna nawet zasiąść. 

Odpowiednikiem Muzeum Wojennego w Świdniku jest Muzeum Historyczne w Dukli, 
które posiada zbiory z okresu II wojny. Większe eksponaty, liczne ciągnione działa 
radzieckie i moździerze róŜnych kalibrów, niemiecka haubica 105 mm oraz pojazdy, 
ustawione są na dziedzińcu. Stoi tam równieŜ T 34-85, tym razem polskiej, powojennej 
produkcji licencyjnej, Katiusza BM 13 (zdj. 8), równieŜ na podwoziu ZIS. 
 
 

 
 

                                                           
19  Organizacja humanitarna zajmująca się niemieckimi cmentarzami wojennymi. 

Zdj. 8. Katiusza BM 13 na podwoziu ZIS 
Źródło: J. Krupa 
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Zdj. 9. ISU 152 przy Muzeum Historycznym w 
Dukli 

Źródło: R. Bańkosz 

Szczególnie cennym eksponatem jest działo samobieŜne ISU 152 zbudowane na 
podwoziu czołgu cięŜkiego IS 2 (zdj. 9). Było to jedno z najcięŜszych dział samobieŜnych 
drugiej wojny światowej, produkowanych seryjnie. W Polsce zachowało się ich do dziś 
zaledwie kilka egzemplarzy. Niestety, dostęp do tego eksponatu jest mocno ograniczony, 
gdyŜ stoi on poza kolekcją, za wysokim ogrodzeniem20. 

Dopełnieniem ekspozycji plenerowej 
jest polski, powojenny samolot 
szkoleniowy TS 8 Bies, który nie bardzo 
komponuje się z resztą eksponatów, ale jest 
pewną ciekawostką. Niestety, jego stan 
techniczny nie jest najlepszy. W duŜo 
lepszej kondycji jest inny egzemplarz tego 
samolotu, stojący przy Szkole Podstawowej 
w Bezmiechowej koło Leska, postawiony 
na pamiątkę przedwojennych tradycji 
lotniczych miejscowości. Paradoksalnie 
dba o niego szkoła i gmina, podczas gdy w 
Dukli stoi, niszczejąc w profesjonalnym 
muzeum. Wiele jednak zabytków niszczeje, niestety, właśnie w placówkach powołanych 
do ich ochrony, podczas gdy w rękach amatorów cieszą się doskonałą kondycją. 

Zbiory z ofensywy dukielskiej gromadził równieŜ przez lata mieszkający w leŜącej 
nieopodal Przełęczy Dukielskiej wsi Zyndranowa, słynny działacz łemkowski Teodor 
Gocz, twórca prywatnego Skansenu Łemkowskiego w rodzinnej wsi. W jego muzeum 
moŜna zobaczyć równieŜ wojenne pamiątki. 

Ślady po stronie polskiej to równieŜ pomnik i zbiorowa mogiła Ŝołnierzy  
2 Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej poległych w walkach we 
wrześniu 1944 r. TakŜe w okolicznych wioskach, takich jak Zarszyn czy Pielnia moŜna 
spotkać na miejscowych cmentarzach mogiły Ŝołnierzy słowackich z tego okresu, o które 
dba miejscowa ludność. W Pielni Ŝyje teŜ interesujący weteran wojenny, posiadający 
ciekawą kolekcję wojennych pamiątek. Łatwo poznać dom kombatanta-kolekcjonera,  
gdyŜ stoi przed nim w kwiatowym ogródku radzieckie 37 mm działo przeciwlotnicze. 

Od 2010 r. uroczystości upamiętniające walki czeskich i słowackich spadochroniarzy 
pod Zarszynem zostały wzbogacone o rekonstrukcję historyczną, organizowaną  
przez GRH „SAN” z Sanoka, co ma charakter edukacyjno-wychowawczy i zwiększa 
atrakcyjność turystyczną regionu. 

Oprócz walk o Przełęcz Dukielską toczone były równieŜ boje o przełęcze wiodące  
na Zakarpacie. Kolejną duŜą operacją w tej część Karpat była Operacja UŜhorodzka, 
nazywana teŜ w literaturze Operacją Debreczyńską. Prowadzona była od 6 do 28 
października 1994 r. Zaciekłe walki toczyły się o przełęcze: UŜocką, Werecką, 
Wyszkowską, Jabłonecką i Ruski Put. W działaniach po stronie radzieckiej walczyli 
równieŜ Rumuni, którzy zdąŜyli juŜ zmienić dotychczasowego sojusznika. Po stronie 
niemieckiej zaś walczyły oddziały węgierskie, broniące wstępu na swoje terytorium  

                                                           
20  Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Informator muzealny. Wyd. Ruthenus, Krosno 2007. 
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Zdj. 10. Motel na „Linii Arpada” 
Źródło: http://mizgir.com.ua/print.php?news.279 

(20.07.2011) 

sprzed wybuchu II wojny światowej. Teren do prowadzenia działań bojowych przez 
Sowietów był tu duŜo trudniejszy, gdyŜ góry w tej części Karpat są juŜ znacznie wyŜsze 
niŜ Beskid Niski, dodatkowo Węgrzy zdąŜyli zbudować tu w latach 1943–44, silny  
system umocnień nazwany „Linią Arpada”. Ciągnęła się ona wzdłuŜ grzbietu Karpat,  
od węgierskiej granicy ze Słowacją z 1939 r., wzdłuŜ granicy z przedwojenną granicą  
z II Rzeczpospolitą, po Rumunię. Obronę na „Linii Arpada” prowadziła 13 Dywizja 
Piechoty 1 Armii Węgierskiej. Najbardziej umocnionymi rejonami były rejon uŜocki  
i rejon Jasynia. Ogółem na odcinku 4 Frontu Ukraińskiego linie tworzyło 99 punktów 
oporu, 759 DOT-ów, 394 DZOT-ów, 439 odkrytych stanowisk ogniowych, 400 km 
okopów i transzei, 135 km zapór przeciwczołgowych21. 

Na ukraińskim Zakarpaciu podjęte zostały liczne działania mające na celu 
zagospodarowanie tych wojennych umocnień i wykorzystanie ich dla celów turystycznych. 
Wytyczony został szlak kulturowy pn. „Szlak Linia Arpada”, po którym oprowadzają 
miejscowi przewodnicy. Opracowany i wyznakowany został przez pracowników NPP 
„Synewyr”. Na jednym ze schronów w powiecie miŜhirskim, w którym mieściła  
się w czasie wojny wojskowa piekarnia, postawiony został drewniany motel dla turystów 
(zdj. 10). 

Inicjatywa powołania szlaku spotkała się z bardzo duŜym zainteresowaniem turystów  
z kraju i z zagranicy22. 

Jak udało się ustalić autorom artykułu, po stronie słowackiej, w powiecie snińskim 
znajduje się ok. 17 schronów (zdj. 11) wchodzących w skład „Linii Arpada”. Dotychczas 
jednak nie były one wykorzystywane turystycznie, a ich lokalizacja znana jest tylko 
historykom, pasjonatom historii oraz miejscowej ludności. 

Śladami po tej linii obronnej są takŜe pozostałe przy drodze przez Przełęcz UŜocką 
tzw. zęby smoka – trójkątne, betonowe zapory przeciwczołgowe. Zachowały się one 
równieŜ w innych miejscach, gdzie toczyły się w Karpatach działania wojenne. MoŜna  
je obejrzeć takŜe w Brzegach Dolnych  
koło Ustrzyk Dolnych, gdzie sporo ich  
stoi nadal obok drogi i torów kolejowych. 
Ich przeszłość nie jest dokładnie poznana, 
co utrudnia fakt wysiedlenia w 1951 r. 
całości miejscowej ludności na południe 
Ukrainy. Istnieją dwie hipotezy, z których 
jedna mówi, Ŝe są to radzieckie umocnienia 
powojenne zabezpieczające wjazd do 
nadgranicznego miasta, druga, Ŝe powstały 
jako część „Linii Mołotowa”, gdyŜ drugi 
pas przesłaniania na tym odcinku miał 
przebiegać właśnie w tym rejonie. 
Wykonano zatem jedynie umocnienia ziemno-drewniane i ustawiono „zęby smoka”, gdyŜ 
te działania były najłatwiejsze do wykonania. 
 

                                                           
21  http://www.tour.uzhgorod.ua/transcarpathia/arpad-history (20.07.2011). 
22  http://mizgir.com.ua/print.php?news.279 (20.07.2011). 
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Ciekawa, wojenna historia wiąŜe się 
takŜe z Przełęczą Dragowską, w Slanskich 
Vrchach, przez którą wiedzie droga do 
Koszyc. Podczas 7-tygodniowych bojów na 
przełomie grudnia 1944 i stycznia 1945 r. 
zginęło tu przeszło 22 tys. Ŝołnierzy Armii 
Czerwonej. Po miejscach walk prowadzi 
szlak dydaktyczny z ekspozycjami techniki 
wojennej i zrekonstruowanymi, ziemno- 
-drewnianymi schronami, okopami itp.  
Na samej przełęczy utworzono duŜy 
memoriał z pomnikiem zwycięstwa. Obok 

stoi budynek niewielkiego muzeum, obecnie niedziałającego. Zapewne kiedyś zamieni się 
z obiektu o charakterze ideologicznym, jakim był kiedyś, w ciekawy punkt dydaktyczny i 
historyczny, przedstawiający obiektywną historię tego miejsca i ukazujący dramat wojny23. 
Ozdobą memoriału był niegdyś równieŜ 7-hektarowy „RóŜany Sad”, który tworzyło  
22 tys. róŜ, kaŜda upamiętniająca jedną z ofiar. Obecnie nie ma po nich juŜ ani śladu. 

Słowacy, podobnie jak Polacy, przechodzą dopiero proces pozwalający nabrać 
dystansu i historycznej perspektywy do wydarzeń zakończonej przeszło pół wieku temu 
wojny, poznać jej ludzki wymiar, losy poszczególnych, wciągniętych w nią jednostek, 
zobaczyć oryginalność myśli technicznej i architektonicznej z tych zamierzchłych juŜ 
wszakŜe czasów. Z techniki wojennej, eksponowane są na samej przełęczy dwa pojazdy:  
T 34-85 oraz działo samobieŜne SU-100. W okolicznych miejscowościach i przy drodze, 
wzorem „Doliny Śmierci”, lecz na nieporównywalnie mniejszą skalę, ustawiono działa 
ciągnione oraz czołgi T 34-85 (zdj. 12). 
Jako ciekawostkę moŜna odnotować fakt, 
Ŝe wiele z nich jest w doskonałej kondycji, 
tak z zewnątrz, jak i od wewnątrz, a 
mechanizmy obrotowe i włazy funkcjonują 
tak, jak gdyby nie dotknął ich ząb czasu. 

U stóp Gór Slanskich, w Koszycach, 
obok cywilnego lotniska, funkcjonuje 
ciekawe Muzeum Lotnictwa, którego 
bogate zbiory prezentujące historię, nie 
tylko słowackiego lotnictwa (posiada 
maszyny, wprawdzie powojenne, lecz z 
całego niemal świata), mogą wprowadzić  
w zachwyt nie tylko miłośników techniki lotniczej czy drugowojennych militariów, ale 
wszystkich turystów, niezaleŜnie od wieku i zainteresowań, zwłaszcza Ŝe moŜna bez 
dodatkowej opłaty zasiąść za sterami MIG-A 2124. 

Wracając na polską stronę Karpat, warto zajrzeć na Pogórze StrzyŜowskie, które kryje 
szczególną pamiątkę z okresu minionej wojny. Jest nią słynne Anlage Sud (Obszar 

                                                           
23  http://www.praveorechove.com/newsread2.php?newsid=621 (23.07.2011). 
24  http://www.stm-ke.sk/vysunute/letectvo.htm (20.07.2011). 

Zdj. 11. Bunkier na „Szlaku Linii Arpada” 
Źródło: http://io.ua/539474 

Zdj. 12. Autor, R. Bańkosz wchodzi do T 34/85  
w Kosickim Klesenovie pod Przełęczą Dragowską 

Źródło: P. Wójcik 
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Południe), jedna z głównych kwater Hitlera. Jedna z 13 na terenie III Rzeszy i okupowanej 
Europy, jedna z trzech, w obecnych granicach Polski, obok Anlage Mitte w Konewce pod 
Tomaszowem Mazowieckim oraz słynnego Wolfsschanze w GierłoŜu koło Kętrzyna. 
Główne obiekty zostały wzniesione przez organizację Todt w latach 1940–1941, w pobliŜu 
południowej części planowanego frontu wschodniego i operacji „Barbarossa”. Zasadniczą 
część kompleksu tworzą dwa schrony kolejowe, jeden w Stępinie, o długości 393 m (zdj. 
13), drugi w StrzyŜowie (438 m). Pierwszy z nich jest Ŝelbetową konstrukcją naziemną, 
przystosowaną do przyjęcia składu pociągu sztabowego Hitlera. Drugi, pełniący podobną 
rolę, jest obiektem całkowicie schowanym pod Górą śarnowską, nieopodal stacji 
kolejowej w StrzyŜowie. 

Obiektowi w Stępinie, jako głównemu, 
towarzyszyły schrony bojowe oraz schrony 
techniczne, tworząc zwarty kompleks wzdłuŜ 
wsi, w dolinie potoku Stępina. Anlage Sud  
nie był wykorzystywany zgodnie z głównym 
zamierzeniem, gdyŜ front wschodni pod 
wpływem błyskawicznego uderzenia Niemców 
szybko przesunął się daleko na wschód.  
Jednak w dniach 27–28 sierpnia 1941 r. doszło tu 
do spotkania Hitlera, który przybył do Stępiny 
swoim sztabowym pociągiem „Amerika” z 
przywódcą faszystowskich Włoch – Benitem 
Mussolinim. W 1944 r., pod naporem nadchodzącej Armii Czerwonej Niemcy zaczęli 
ewakuować stacjonujący tu garnizon. Rosjanie, którzy wkroczyli do Stępiny 2 sierpnia 
1944 r., wykorzystali schron w charakterze szpitala dla rannych. Po wojnie Wojsko  
Polskie dokonało inwentaryzacji budynków, które przekazano w 1952 r. Centrali  
Rybnej z Gdyni. W latach sześćdziesiątych XX w. obiekt schronu głównego w Stępinie 
uŜytkował Narodowy Bank Polski, który w razie wojny miał tu przechowywać depozyty, 
złoto, pieniądze, a nawet mennicę. W latach siedemdziesiątych schron kolejowy  
przejęła Robotnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która prowadziła tu uprawę pieczarek. 
Produkcja trwała aŜ do 1990 r. 

Obecnie, od 2000 r., schron kolejowy uŜytkuje gmina Frysztak, która wspiera  
lokalne środowisko pasjonatów i regionalistów. Obiekty w Stępinie oraz w StrzyŜowie  
są dziś udostępnione do zwiedzania. W Stępinie są równieŜ organizowane cyklicznie 
liczne rekonstrukcje historyczne, które cieszą się duŜą popularnością. Przez kilka lat, we 
wnętrzu schronu znajdowała się prywatna ekspozycja pojazdów wojskowych, niestety, 
właściciel kolekcji nie porozumiał się ostatecznie z gminą w sprawie zasad uŜytkowania 
schronu i kolekcja opuściła Stępinę. Stowarzyszenie prowadzi szereg prac mających na 
celu odkrycie i rewitalizację pozostałych pomieszczeń schronu, jednakŜe stała ekspozycja 
historyczna znacznie oŜywiłaby i uatrakcyjniła ogromne, puste wnętrze25. 

Podobna sytuacja ma miejsce w StrzyŜowie. Tu teŜ działania społeczne i gminne 
przywróciły obiekt turystom, choć nie miejscowej społeczności, która dawniej, otwierając 

                                                           
25  K. Winiarski, Kwatera Wodza. Stępińsko-Cieszyński Kompleks Schronowy, PIKiM, Rzeszów 2010. 

Zdj. 13. Schron kolejowy „Anlage Sud”  
w Stępinie 

Źródło: R. Bańkosz 
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potęŜne, stalowe drzwi po jednej, a następnie drugiej stronie tunelu, skracała sobie drogę 
dojazdową ze StrzyŜowa do śarnowej. Dziś jest to obiekt zamknięty, po którym 
oprowadzane są grupy turystyczne26. 

Warto takŜe wspomnieć eksponaty militarne, rozrzucone w terenie, upamiętniające 
róŜne wydarzenia II wojny. Ich rola obecnie to nie tylko przypominanie owego 
wydarzenia, to takŜe plenerowa ekspozycja zabytków techniki wojskowej, z których wiele 
jest naprawdę unikalnymi lub cennymi eksponatami. Wiele z nich, szczególnie czołgów 
zniknęło z krajobrazu wsi i miast, głównie na fali likwidowania tego, co „poradzieckie”  
– nie zawsze zgodnie z prawdą. Wiele z eksponatów trafiło w ręce osób prywatnych, 
którzy odkupili je po cenie złomu od samorządów, a następnie wyremontowali i uŜyli  
lub odsprzedali z ogromnym zyskiem. Dla wielu z tych eksponatów stało się dobrze,  
gdyŜ niszczały i były dewastowane. Natomiast z całą pewnością nie był to dobry interes 
dla samorządów, które tych eksponatów pozbyły się za darmo lub za niewielką, 
symboliczną kwotę. Eksponaty pancerne stoją dziś między innymi w Sanoku, są to dwa 
czołgi T 34-85, z których jeden jest przy moście na Białą Górę, drugi zaś na ekspozycji 
obok budynku WKU, na terenie dawnej jednostki, w której po wojnie stacjonował do  
lat dziewięćdziesiątych XX stulecia 26 Pułk Czołgów Średnich, którą eksponaty te 
upamiętniają. Oba czołgi są juŜ produkcji polskiej, wykonane po wojnie w Zakładach 
Bumar-Łabędy. Podobnie zresztą jak większość czołgów T 34-85 znajdujących się na 
róŜnych ekspozycjach i muzeach w Polsce. Obok wspomnianego czołgu, przy siedzibie 
WKU jest równieŜ eksponowany samochód pancerny BRDM 1 oraz armata ZIS-3. 
Kolejny eksponat czołgu T 34-85 zobaczyć moŜna na rynku pobliskiego Baligrodu. Warto 
jednak wspomnieć, Ŝe miasteczko to posiadało znacznie cenniejszy eksponat – unikatowy 
obecnie czołg T 70, jeden z tych pojazdów, które brały udział w walkach z Ukraińską 
Powstańczą Armią w Bieszczadach (zdj. 14). Stał on w miejscu obecnego, do 1975 r., 
kiedy to został przekazany do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, gdzie znajduje się  
do dziś. Jest to jedyny, zachowany w Polsce egzemplarz tego czołgu niestety, nie w woj. 
podkarpackim. 

Działa artyleryjskie róŜnego rodzaju i przeznaczenia zdobią wiele pomników, m.in.  
w Grabownicy (ZIS-3), czy w Borku, gdzie na pomniku stoi radziecka armata 
przeciwpancerna wz. 1942 kal. 45 mm, pomalowana (nie wiedzieć czemu?) na niemiecki 
kolor maskujący feld grau. Tego typu pamiątek techniki wojennej pozostało jeszcze 
stosukowo sporo. Podobne działa stały na cmentarzu wojskowym w Przemyślu. Miasto 
przekazało eksponaty miejscowej grupie rekonstrukcyjnej, która dokonała ich renowacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26  http://www.cstr.pl/tunel.html (22.07.2011). 
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Zdj. 14. Unikatowy T-70 jeszcze na pomniku  
w Baligrodzie do 1975 r. 

Źródło: ze zbiorów W. Wesołkina 

Są teŜ w karpackich miejscowościach inne formy upamiętnienia interesujących 
wydarzeń oraz miejsc funkcjonujących przed półwieczem. Są nimi, m.in. Bezmiechowa  
i Ustjanowa – słynne, przedwojenne szkoły szybowcowe. Znajdują się tam wprawdzie, 
oprócz klasycznych pomników, eksponaty, które nie pamiętają II wojny światowej, a co 
dopiero międzywojnia, lecz są interesującymi pamiątkami techniki. NaleŜy do nich 
wspomniany samolot TS 8 Bies w Bezmiechowej oraz stojący przed Szkołą Podstawową 
w Ustjanowej Lim 5P. 

Warto wspomnieć jeszcze o Muzeum 
Regionalnym w Dębicy, którego 
inicjatywy trudno przecenić, gdyŜ jest to 
placówka prowadzona z prawdziwą pasją. 
Eksponaty militarne, zgromadzone przez 
muzeum, a w szczególności prezentowane 
na ekspozycji zewnętrznej robią duŜe 
wraŜenie ilością i jakością techniki,  
które wraz z upływem lat będą nabierać 
historycznej wartości. Szczególnie 
interesujący jest tu cięŜki, radziecki czołg 
IS – 2, jeden z nielicznych juŜ tego typu 
eksponatów w kraju. Czołg ten przywieziony został podobno z poligonu w Sanoku w  
1968 r. Był to dar ówczesnego Ministra Obrony Narodowej dla społeczeństwa Dębicy  
z okazji 25. rocznicy bitwy pod Lenino i powstania Ludowego Wojska Polskiego. 
Postawiony został w Ogródku Jordanowskim, natomiast 1 czerwca 2005 r. został 
przeniesiony na teren Muzeum Regionalnego27. 

Dzięki inicjatywie gen. Tomasza Bąka 14 maja 2011 r. otwarto Muzeum Techniki  
i Militariów w Rzeszowie. Jest to wspaniały pomysł i jeśli twórcom wystarczy zapału  
i wytrwałości, moŜe przerodzić się w nieodległej przyszłości w jedno z chętniej 
odwiedzanych miejsc w regionie, nie tylko przez „fanatycznych” miłośników tej tematyki, 
ale przeciętnych turystów, dla których jest to ciekawa przygoda z historią. Zwłaszcza,  
Ŝe ozdobą kolekcji ma być amerykański, słynny czołg lekki z czasów wojny M 5 Stuart, 
nazywany przez Anglików „Honney” i faktycznie, dla miłośników techniki wojskowej, 
jest to niewątpliwie rarytas. 

Niezwykle zasłuŜoną postacią wśród kolekcjonerów zabytków drugowojennych,  
w tym pojazdów z tego okresu, jest Henryk Flis z Dylągówki, lider Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Miłośników Militariów. Jego niezwykle interesująca kolekcja zaczęła 
powstawać w 2003 r. Dziś pojazdy z jego „stajni” są ozdobą wielu rekonstrukcji  
w kraju i za granicą. W kolekcji jest, m.in. słynny SdKfz. 251 (OT 810), SdKfz. 250,  
Jeep Willys i wiele zabytkowych motocykli wojskowych. 

Pozytywnym zjawiskiem jest takŜe rozwijający się ruch rekonstruktorski.  
W województwie podkarpackim jest kilka grup rekonstrukcyjnych, wiele osób jest 
członkami grup ogólnopolskich. Podobnie teŜ wygląda sytuacja we wschodniej Słowacji  
i sąsiadującymi z Polską regionami Ukrainy. Organizowane przez te grupy rekonstrukcje 

                                                           
27  http://militarnepodroze.net/is2.html (20.07.2011). 
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historyczne przyciągają coraz większe rzesze widzów, szczególnie gdy odtwarzane  
są wydarzenia wojenne, ilustrujące historię lokalną, które rozgrywały się w tej konkretnej 
scenerii. 

Zaczynając niniejszy artykuł od przedstawienia czytelnikowi, Ŝe tak naprawdę  
wojna w Karpatach nie zaczęła się w 1939 r., naleŜy w tym miejscu przypomnieć,  
Ŝe jeszcze kilka lat po przejściu frontu wyzwalającego ten teren spod okupacji 
hitlerowskiej, działania wojenne trwały nadal. Była to klasyczna, brutalna wojna domowa 
prowadzona pomiędzy Oddziałami Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, milicji i ORMO, a oddziałami polskiego podziemia 
powstałego po rozwiązaniu AK, tj. Wolność i Niepodległość oraz Narodowe Siły Zbrojne 
z jednej strony, z drugiej zaś Ukraińską Armią Powstańczą. Okres ten pozostawił po sobie 
wiele blizn w świadomości lokalnej, spotęgowanej pacyfikacjami, przesiedleniami lat 
1944–1951 i powojenną propagandą. Pozostało z tego okresu wiele cmentarzy i mogił. 
Liczne ofiary nie doczekały się nadal nawet krzyŜa na mogile (wiele z ofiar II wojny 
zresztą teŜ). W górach i na pogórzu wiele jest jeszcze niezlokalizowanych schronów 
ziemno-drewnianych, które funkcjonowały na terenie działalności UPA w Bieszczadach, 
Beskidach i na Pogórzu. 

Zabytkami techniki z tego okresu jest wspomniany juŜ w tekście czołg lekki T 70, 
który z Baligrodu trafił przed laty do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Takim 
zabytkiem jest pojazd, pod kaŜdym względem nietuzinkowy, mianowicie pociąg pancerny 
Panzertriebwagen Nr. 16, maszyna o niezwykle interesującej konstrukcji i nie mniej 
fascynującej historii (zdj. 15). 
 

 

Zdj. 15. Niemiecki pancerny wagon Panzertriebwagen Nr 16 w Chabówce 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Panzertriebwagen_16 (20.07.2011) 

 
Ten zbudowany w 1942 r. przez Niemców pociąg pancerny został wyposaŜony  

nie w lokomotywę parową, jak to wówczas miało powszechnie miejsce, lecz w spalinową. 
Ze względu jednak na zbyt małą moc ówczesnych silników spalinowych, zainstalowano  
tu dieslowski silnik, który stosowano dotąd do napędu U-botów. Opancerzona lokomotywa 
mogła poruszać cały pociąg, na który składały się równieŜ wagony artyleryjskie, 
szturmowe oraz platformy. Sama lokomotywa równieŜ była uzbrojona w zlokalizowane  
na obu końcach lokomotywy wieŜe artyleryjskie, pierwotnie wyposaŜone w działa 
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niemieckie, a po zdobyciu zamienione na radzieckie. Była to zatem konstrukcja, która 
mogła wykonywać samodzielne działania bojowe, stąd jej właściwa nazwa – cięŜki, 
pancerny wagon motorowy. Panzertriebwagen Nr 16 toczył boje na froncie wschodnim. 
Zdobyty 2 maja 1945 r. przez Rosjan pod Neustadt Dosse, przekazany Polakom 
stacjonował w Przemyślu – śurawicy i Sanoku –Zagórzu. Tu brał udział w walkach  
z Ukraińską Powstańczą Armią. SłuŜbę wojskową zakończył 1973 r. i wraz z wagonem 
artyleryjskim BP42 znalazł się w zbiorach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.  
20 kwietnia 2001 r. pociąg pancerny przekazano do Muzeum Kolei w Chabówce, gdzie  
po gruntownej renowacji eksponowano go do 15 sierpnia 2001 r., po czym powrócił  
do Warszawy. 

Z inicjatywy R. Bańkosza podejmowane były próby przyjęcia go w depozyt przez 
lokalne, bieszczadzkie środowiska. NajbliŜej sukcesu była Gmina Zagórz. Niestety,  
nie doszło do tego ze względu na pojawienie się kosztów związanych z transportem. 
Wielka to szkoda, Ŝe ostatecznie pociąg nie stanął np. przy zagórskim dworcu. Byłaby to 
ogromna atrakcja turystyczna, zwłaszcza Ŝe jest to jedyny pojazd tego typu na świecie,  
o całkiem sporych gabarytach i niezwykłej historii28. 

3. Podsumowanie 
Autorzy mają nadzieję, Ŝe czytelnik po zapoznaniu się z treścią artykułu zauwaŜy,  

Ŝe liczba i waga wydarzeń historycznych, które miały miejsce na karpackim pograniczu 
polsko-słowacko-ukraińskim, a takŜe ogromna ilość pozostałych po okresie II wojny 
światowej pamiątek, szczególnie tych, będących zarówno zabytkami techniki, jak  
i architektury wojskowej, powoduje, Ŝe pod względem atrakcyjności historycznej, 
szczególnie historii, która rozegrała się na teatrze europejskim w XX w., nasza część 
Europy ma wiele do pokazania, a rozgrywające się tu wydarzenia były nie mniej waŜne dla 
dziejów kontynentu niŜ te, o których wiele czytamy w podręcznikach czy oglądamy  
w wielkich ekranizacjach. TakŜe architektura militarna i zabytki wojskowej techniki 
(pancernej, artyleryjskiej, lotniczej itp.) z okresu, gdy miał miejsce jej najbardziej 
intensywny rozwój, znajdują w naszym regionie Europy szereg interesujących przykładów, 
których z pasją wyszukują miłośnicy historii, zaś przeciętni odwiedzający chętnie  
zobaczą, jak wyglądają w rzeczywistości te archaiczne dziś maszyny wojenne, siejące 
niegdyś grozę, a dziś przywodzące na myśl raczej fantastyczne konstrukcje z powieści 
Juliusza Verne’a. 

RównieŜ tajemnice opuszczonych dziś, skomplikowanych systemów fortyfikacyjnych 
(takich ja „Linia Mołotowa” czy „Anlage Sud”) przyciągają licznych odwiedzających, 
chcących poznać ich mroczne dzieje oraz dzieje ludzi, których złe losy rzuciły w trzewia 
tych betonowych monstrów, by bronili imperiów, wodzów i idei, które dziś juŜ nie istnieją 
i nikt nie odczuwa ich braku. 

Miejmy zatem nadzieję, Ŝe nasze pamiątki po tych trudnych i powikłanych czasach, 
które słuŜyły ludziom do prowadzenia wojen, teraz pomogą Ŝyjącym tu współcześnie 
mieszkańcom poprawiać jakość ich Ŝycia dzięki biznesowi turystycznemu, jaki wzorem 
innych części Europy, a takŜe Polski moŜe rozwijać się na naszym terenie. W niektórych 

                                                           
28  J. W. Gawrych, PanzerTriebwagen, Nr. 16 German Armored Train, Paperback 2003. 
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miejscach moŜe to być walor główny, w innych uzupełniający, lecz właściwie „opakowany 
i podany” moŜe się dobrze sprzedawać, tym bardziej Ŝe współcześnie zainteresowanie 
historią tego okresu sukcesywnie wzrasta i to zarówno w Polsce, jak i na świecie. 
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